NCC ryttermøde mandag den 2. februar 2009 kl. 19 i Falckvænget nr. 1
DAGSORDEN / REFERAT:
Sommerens arrangementer:
Rekordforsøg:
- 1000 m. kl. 19 på Højevej - OK
- 10 km. og 20 km. kl. 18 i V. Karleby køres tirsdage aftener. Startrækkefølge
afgøres ved lodtrækning. OK
- 100 km. rekordforsøg køres søndag kl. 9 fra V. Karleby – startrækkefølge: seedning
ud fra resultatlisten i 2008 OK
Pokalkørsel: tirsdag aften på 18 km.-ruten OK
Klubmesterskaber 2009: køres tirsdage aftener
- Klubmesterskab linjeløb kl.18.30 i Ravnsby Bakker:
- der køres et klubmesterskab, hvor klubbens på dagen bedste rytter/klubmesteren
findes blandt ryttere fra 18 år (i kalenderåret) og opefter for ryttere med eller
uden licens. Distance: herrer 12 x 6,2 km – damer: 6 x 6,2 km
- der køres et motionsmesterskab for motionister fra 18 år (i kalenderåret) og
opefter, hvor klubbens motionsmester findes.
Distance: herrer 10 x 6,2 km. – damer 5 x 6,2 km.
- mesterskab i linjeløb for ungdom og drenge/piger beskrives, når ryttergruppen
kendes.
- Der køres om guld-, sølv- og bronzemedaljer i hver række.
- Klubmesterskab i enkeltstart kl. 18 fra Vester Karleby:
- der køres et klubmesterskab, hvor klubbens på dagen bedste rytter/klubmesteren
findes blandt ryttere fra 18 år (i kalenderåret) og opefter for ryttere med eller
uden licens.
- Distance: herrer kører 50 km. enkeltstart (vendepunkt i Reersnæs) - damer kører
30 km. enkeltstart med vendepunkt i Birket.
- Der køres et motionsmesterskab for motionister fra 18 år(i kalenderåret) og
opefter, hvor klubbens motionsmester findes.
- Distance: herrer og damer kører 30 km. enkeltstart (vendepunkt i Birket).
- mesterskab i enkeltstart for ungdom og drenge/piger beskrives, når ryttergruppen
kendes.
- Der køres om guld-, sølv- og bronzemedaljer i hver række.
Sommercup: køres søndage kl. 10. Forslag til etaper og datoer ses på kalenderen.
Sommercup 2009 er åben for ryttere fra LFCK og Ventilen mod startgebyr på 20 kr.
Ryttere fra NCC står for skiltning.
Herrerne kører i 2 grupper: gruppe 1 for licensryttere og hurtige motionister og gruppe 2
for motionister. Rytteren vælger selv - ud fra ærlig overbevisning og respekt for de
øvrige ryttere – hvilken gruppe han vil køre i. Rytterrepræsentanten og bestyrelsen
godkender grupperne.
Efterfølgende et forslag, som ikke blev drøftet på Ryttermødet:
Du bedes give din mening til kende, så ordningen evt. kan træde i kraft fra denne sæson.
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Kan dameryttere vælge
- at køre i gruppe 1 eller gruppe 2 for herrer og indgå i pointrækken på samme vilkår
som herrerne.
- at køre i damegruppen om Sommercup pokalen for damer.
Pointgivning: point gives ud fra antal deltagere i gruppen på dagen. Eks. 10 ryttere til start
i gruppen giver 10 point til nr. 1, 9 point til nr. 2 --- 1 point til nr. 10.
MTB cup 2008 – 2009: evaluering: der resterer tre etaper: 7. febr. i Bødkerskoven, 21.
febr. i Lienlundparken og 28. febr. på Hestehovedet.
Til de afviklede etaper er kørt på nogle gode ruter med stor rytterdeltagelse.
Pointsystemet med tildeling af point ud fra antal deltagere – 17 deltagere giver 17 point til
nr. 1 og 1 point til nr. 17 - er godt.
Indledningsløb lørdag den 4. april 2009 arrangeres af LFCK
Lolland-Falster Mesterskab tirsdag den 11. august 2009 arrangeres af Nakskov CC
Forslag fra LFCK: prøve at slå alle seniorklasserne sammen – både med og uden licens – til
Indledningsløbet. Børne- og ungdomsklasserne kører som hidtil.
Tilbagemelding til LFCK fra NCC gældende for herrer, damer og juniorer:
- licensrytterne starter først. Alle klasser starter samlet men kører om
placeringer/medaljer i deres respektive klasser: junior, D(beg.), C(H30), H40, H50
og H60 samt dame A og dame B
- motionisterne starter 3 min. efter. Alle klasser starter samlet men kører om
placeringer/medaljer i deres respektive klasser: junior, D(beg.), H40, H50 og H60
samt damer.
Fællestræning fra Møllemarkskolen – sæsonstart søndag den 29. marts 2009 kl. 09.30.
Mødested: MØLLEMARKSKOLEN på Rødbyvej OK
*Tirsdag og torsdag kl. 18 med holdkaptajner i blå, grøn, gul og rød gruppe.
Lørdag kl. 13 og søndag kl. 09.30 uden holdkaptajner.
Holdkaptajner i 2009:
- rød gruppe: Kim Schou og Poul Rasmussen
- gul gruppe: Benny Christensen og Jens Trentemøller
- grøn gruppe: Karin Nielsen (tirsdage) – Annette Larsen spørges
- blå gruppe: Mette Johansson, Lone Lund og Jan Johansson
*Aftentræning uge 14(tirsdag 31/3 og torsdag 2/4) og uge 15(tirsdag 7/4) kl. 17.30
Skærtorsdag(9/4) og Langfredag(10/4) kl. 09.30
Nytårsløbet søndag den 10. januar 2010: ruter(MTB – løb/gang) ny 10 km-rute Torpe og
Torpe skov positivt modtaget – indskrivning – hjemtagning – resultatformidling: det tager
meget tid at skrive og sende diplomer til deltagerne via e-mail . Skal gøres på en anden
måde i 2010.
NCCs 40 års jubilæum torsdag den 1. december 2009: bestyrelsen
plan/forslag og finder hjælpere til arbejdet.

udarbejder
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Åbent løb 16. maj 2009 – enkeltstart fra Birket : polititilladelse er modtaget.
Lollandsløbet 16. august 2009 fra Krøyers Gård – 10 års jubilæum!! – annoncer i
programmet – distancer: distancen på 140 km. nedlægges og distancen på 94 km. bliver
den længste distance. Distancerne på 25 km. og 43 km. beholdes uændrede. Starttid på
ruterne: løbsudvalget tilpasser starttiderne på de tre distancer, så rytterne er i mål
nogenlunde samtidig af hensyn til hyggen og fællesskabet i Krøyers gård. Startgebyr: 94
km pris 100 kr. – 43 km. pris 50 kr. og 25 km. pris 40 kr. – nye tiltag: ”firmaspinning på tid”
hvor hold á 5 personer – startpris 100 kr. pr. person - kører samlet længst på 30 min.
Medlemmer fra Lions og NCC skal sælge ideer til firmaer.
Afterlollandsløbet lørdag 22. august 2009: fælles cykeltur lørdag formiddag og
efterfølgende ”grillaften” på Lienlund. Marianne Schou og Lone Lund står for
arrangementet og finder hjælpere til at klare aftenarrangementet.
Licenser 2009:
Rytterlicens (1/1-09 – 31/12-09) til konkurrenceløb – pt. har 12 ryttere løst licens
Tilmelding til løb til Anny – efterfølgende referat til avisen skrives af Anny
Deltagelse i træningslejre og løb i udlandet meddeles DCUs kontor via Anny.
Motionslicens (1. apr. 2009 – 31. marts 2010) pris 225 kr. inkl. forsikring og 4 blade
Tillæg klippekort giver adgang til at køre 5 cykelløb.?? M-licens bestilles hos Anny.
Klubtur til Grejsdalsløbet den 10. maj 09 og Fyen Rundt den 9. august 09.
Arrangør Kim Schou OK
Tilskud til klubture: i Danmark uden for Lolland og Falster: 75 kr. – udenlandsture: 150 kr.
Kontingent: rettidig indbetaling 31. jan. 2009
e-mailadresse – husk at meddele oprettelse eller ændring til Kim S. eller Anny
NCCs hjemmeside: husk at holde dig informeret vedr. NCC via hjemmesiden
Klubbladet ”CYKLEN”: udkommer marts – juni og oktober.
Nyhedsbrev: udsendes i december
Cykel-Motion Danmark: husk at hente bestilte blade 1. febr. – 1. maj – 1. sept. og 1. dec.
Hjælpermøde for hjælpere ved åbent løb og Lollandsløbet i 2008 afholdes mandag den
2. marts 2009 kl. 18.30 i Falckvænget 1. Invitation udsendes.
Deltagelse i Tour de Pedal fra 1. april – 30. september 2009. Nakskov blev i 2008 for
anden gang ”Årets Cykelby”!!
Dit punkt/dine notater:
Med håbet om, at mange af klubbens medlemmer – 21 incl. bestyrelsen - deltager i
Ryttermødet, så vi kan få planlagt en god sæson.
For referat Anny
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